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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات
 .نعم

 .�سم هللا الرحمن الرحیم
لهـم  الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه، والتـا�عین

 �إحساٍن إلى یوم الدین.
ُنـوا َال لَّـِذیَن آمَ َ�ـا َأیَُّهـا ا{: "قولـه تعـالى: -رحمـه هللا تعـالى–قال الشیخ محمد األمین الشـنقیطي 

ْیدَ  مفهـوم  :لیـل خطابهـا، أيدفهـم مـن هـذه اآل�ـة الكر�مـة �ُ ] ٩٥[المائـدة:}َوَأْنـُتْم ُحُرمٌ  َتْقُتُلوا الصَّ
ولـه ق�ـه فـي  صـرحٌ مخالفتها، أنهم إن حلوا من إحرامهم جـاز لهـم قتـل الصـید، وهـذا المفهـوم مُ 

ــالى:  ــَطاُدوا{تع ــُتْم َفاْص ــدم إ�ضــ] ٢[المائدة:}َوِ�َذا َحَلْل ــا تق ــي إن شــئتم، �م ــي أول هــ�عن ذه احه ف
 ".السورة الكر�مة

ـْیدَ {: -جلَّ وعـال-في قوله  ، احـال �ـونكم ُحرًمـ ،]٩٥مائدة:[ال}َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا َال َتْقُتُلـوا الصَّ
�ـه فـي  فإذا انتهت هذا الحال أنه ُیباح الصـید، وقـد ُصـرِّح ،المفهوم إذا �ان المنع في حال اإلحرام

ــ{: -جــلَّ وعــال–قولــه  ل العلــم األمــر �عــد علــى خــالٍف بــین أهــ ،]٢[المائدة:}ُتْم َفاْصــَطاُدواَوِ�َذا َحَلْل
جــلَّ –لــى مــا �ــان علیــه قبــل الحظــر �مــا هنــا، وفــي قولــهإالحظــر مــاذا ُیــراد �ــه؟ والمــرجح أنــه �عــود 

الُة َفانَتِشُروا{: -وعال    .   وغیرها من نظائرها ]١٠[الجمعة:}َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ
ًدا َوَمنْ { قوله تعالى:" هور العلماء إلى أن معنـى ذهب جم، و اآل�ة ]٩٥[المائدة:}َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ

 -ه هللارحمـ-، وخـالف مجاهـد إلحرامـها ا لقتلـه ذاكـرً هذه اآل�ة الكر�مـة: ومـن قتلـه مـنكم متعمـدً 
، حرامـهإلا فـي حـال �ونـه ناسـیً  ،ا لقتلـه: إن معنى اآل�ة: ومـن قتلـه مـنكم متعمـدً الجمهور قائالً 

ُ ِمْنهُ {واسـتدل لـذلك �قولـه تعـالى:  �مـا سـیأتي إ�ضــاحه إن  ،]٩٥[المائـدة:}َوَمـْن َعـاَد َفَینـَتِقُم للااَّ
 ".ن �قولنواع البیان التي تضمنها أوقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أ، شاء هللا تعالى

ًدا{: -جـلَّ وعـال–القید المفهوم قید العمد المفهوم مـن قولـه  دل علـى أن یـهـذا  ]٩٥[المائـدة:}ُمَتَعمِّ
خل، لكـن من لم یتعمد القتل �أن �ان غافًال أو ساهی�ا أو ناسًیا �كـون غیـر متعمـٍد القتـل فإنـه ال یـد

 جمهور أهل العلم الذین یرون تعلق الحكم �اإلتالف إذا �ـان العمـل فیـه إتـالف مثـل: قتـل الصـید،
ولـو لـم �كـن  ،الف، فُیرتبـون علیهـا الجـزاءومثل: قص األظفـار، وحلـق الشـعر هـذا �قولـون: فیـه إتـ

 عن عمد، لماذا؟ 
ثر فیـه �حیث ال �مكن إعادته، وأمـا مـا ُ�مكـن إعادتـه �لـبس المخـیط مـثًال فإنـه ال یـؤ  األن فیه إتالفً 

لـم �كـن  نه ُ�مكـن إعادتـه �ـأنإذا ُفِعل، الحكم ال یترتب علیه إذا ُفِعل مع النسیان أو مع الجهل؛ أل
 ما یترتب علیه اإلتالف. ل، �خالفحص شيء

ًدا{ولكن ماذا عنه قوله:   �ر الخـالف فـي المسـألةالشـیخ سـیذ ]٩٥[المائـدة:}َوَمْن َقَتَلـُه ِمـْنُكْم ُمَتَعمِّ
        .ومثَّل له
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مـاء فـي وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البیان التي تضمنها أن �قول �عض العل"
 ".على عدم صحة ذلك القول دالةٌ  نةٌ ، و�كون فیها قر�اآل�ة قوالً 

هـد أو فیما اسـتدل �ـه مـا یـدل علـى �طالنـه، هنـا یـذ�ر الشـیخ قـول مجا ،إذا اقترن القول �ما ُیبطله
وَق ِلَیـذُ { :-جلَّ وعـال–إن لم �قل ببطالنه، وهو قوله  ،في هذه اآل�ة في اآل�ة ما یدل على ضعفه

 . ]٩٥[المائدة:}َوَ�اَل َأْمرِهِ 
 رحمـه-علـى عـدم صـحة قـول مجاهـد  واضـحة دالـةً  ذلك فاعلم أن فـي اآل�ـة قر�نـةً  و�ذا عرفت"

ــاَل َأْمرِهِ {وهــي قولــه تعــالى:  -هللا ــُذوَق َوَ� ا ال أمــرً  نــه متعمــدٌ ، فإنــه یــدل علــى أ]٩٥[المائــدة:}ِلَی
ــــا{ا، فــــال یناســــب أن �قــــال فیــــه: إجماًعــــ �جــــوز، أمــــا الناســــي فهــــو غیــــر آثــــمٍ  ــــُذوَق َوَ� َل ِلَی

 ".�ما ترى، والعلم عند هللا تعالى ]٩٥[المائدة:}َأْمرِهِ 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.......

 ما في إثم. ضد العمد،هو غیر متعمد 
 طالب:.......

له نوع إثمقد �قترن �الفعل ما  ء مـن قد �كون خطأ، قد �كون نسـیان، لكنـه نسـیاٌن �عتر�ـه شـي ،ُ�حمِّ
ــ{ ، اآلن الــذي �حفــظ القــرآن، ثــم ینســاه، فنقــول:التفــر�ط، فتكــون المقــدمات فیهــا نــوع تفــر�ط َن ا ال َر�َّ

، ؟ وهـو إن نسـيأو نقـول: إنـه فـرَّط فـي المحافظـة علـى مـا حفـظ ]٢٨٦[البقرة:}ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسـیَنا
 . لكن علیه تبعة

 اآل�ة. ]٩٦[المائدة:}ُأِحلَّ َلُكْم َصْیُد اْلَبْحرِ { قوله تعالى:"
ك، �مـا أو عمرة، وهو �ـذل �مة �شمل إ�احة صید البحر للمحرم �حجٍّ ظاهر عموم هذه اآل�ة الكر 

اْلَبـرِّ  ْم َصـْیدُ َوُحـرَِّم َعَلـْیكُ {بینه تخصیصه تعالى تحر�م الصید على المحرم �صید البـر فـي قولـه: 
ــُتْم ُحُرًما رم، �مــا هــو حــفهــم منــه أن صــید البحــر ال �حــرم علــى المُ فإنــه �ُ  ]٩٦[المائــدة:}َمــا ُدْم

 ".ظاهر
هو نص في ِحل صید البحر، وتحر�م صـید البـر، لكـن مـن أنـواع الصـید مـا یتـردد بـین هـذا وهـذا، 

�عنــي �عــیش فــي البــر  ،�مــا هــو معــروف فیمــا ُ�ســمى �البرمــائي ،مـا یتــردد بــین �ونــه �حر��ــا أو بر��ــا
ــا، وهــذا ینــدرج علــى ِحــل میتــة البحــر یــه هــل تتنــاول مــا �عــیش ف ،أحیاًنــا، و�عــیش فــي البحــر أحیاًن

الـنص  ؟ولكن الغالب عیشه في البحـر ،أو یندرج على ما �عیش في البر أحیاًنا ،جمیع الوقت فقط
الجـراد والحـوت مـا ماتــا فـي البحـر مـن هـذا النـوع الــذي ال  »ُأِحلَّـْت َلَنـا َمْیَتَتــاِن َوَدَمـانِ «فـي البحـر 

 نـزل فیـه حكـٌم �ـالتحر�م ومما ال ینبغـي أن ُ�ختلـف فیـه، إال مـا �ـان لـه نظیـره فـي البـر ممـا ،�عیش
وغیـر ذلـك مـن الحیوانـات  ،كإنسـان البحـر، وخنز�ـر البحـر هذا أ�ًضا محل خالف عند أهـل العلـم:



 
 

  
 

===Ñ|||||Û_ª^=„_|||||Îgÿ^=Ú^È|||||ó =̀i_|||||k‘=}à|||||è=Ó۱۸=F۷۳=E=
=
=

٤ 

المحرمة في البر �أن نظیرها هـو مـن صـید البحـر أو ممـا �عـیش فـي البحـر �أخـذ الحكـم أو ینـدرج 
 .      أنواع الصید یخ سیذ�ر في المسائلوقل مثل هذا في الصید، والش ؟في عموم میتة البحر

 :مسائل تتعلق �االصطیاد في اإلحرام أو في الحرم"
 أو عمرة. المسألة األولى: أجمع العلماء على منع صید البر للمحرم �حجٍّ 

ة إلـى وهذا اإلجماع في مأكول اللحم الوحشي �ـالظبي، والغـزال ونحـو ذلـك، وتحـرم علیـه اإلشـار 
ان �ـأنه  -رضي هللا عنه-یحین من حدیث أبي قتادة لما ثبت في الصح ؛والداللة علیه ،الصید

 وهـم محرمـون، ورسـول هللا وهو حـاللٌ  -صلى هللا علیه وسلم-من أصحاب رسول هللا  مع قومٍ 
صـف نعلـه ا وأبو قتادة مشغول �خا وحشی� أمامهم، فأ�صروا حمارً  حرمٌ مُ  -صلى هللا علیه وسلم-

 فقـال ،ثـم ر�ـب ونسـي سـوطه ورمحـه، ج فرسـهفلم یؤذنوه، وأحبوا لـو أنـه أ�صـره فأ�صـره فأسـر 
ب فشـد فأخـذهما فر�ـ ،عینـك علیـه، فغضـب فنـزللهم: ناولوني السوط والـرمح، فقـالوا: �هللا ال نُ 

 إ�ـاه وهـم ثم جاء �ه وقد مات، فوقعوا فیه �أكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهـم ،على الحمار فعقره
ادة عضـد ه فقررهم على أكله، وناولـه أبـو قتـفسألو  -صلى هللا علیه وسلم-رم، فأدر�وا النبي حُ 

 .-صلى هللا علیه وسلم-الحمار الوحشي، فأكل منها 
 .»وهُ َفُكلُ «ال: قالوا: ال، ق »َهْل َأَشاَر ِإَلْیِه ِإْنَساٌن َأْو َأَمَرُه ِ�َشْيءٍ «ولمسلم:  

ا َفُكُلـوا َمـ« الوا: ال، قـال:قـ »َلْیَهـااَر إِ َأَشـ«أو  »َهـْل ِمـْنُكْم َأَحـٌد َأَمـَرُه َأْن َ�ْحِمـَل َعَلْیَهـا«وللبخاري: 
لـذي ه للمحـرم اال �جـوز أكلـ حـرمٌ وقد أجمع جمیع العلماء على أن ما صـاده مُ  »َ�ِقَي ِمْن َلْحِمَها

 ألنه میتة.؛ غیر محرم غیره، وال لحاللٍ  صاده، وال لمحرمٍ 
 :حرم مما صاده حالل على ثالثة أقوالواختلف العلماء في أكل المُ 

جلـه، ومـا ا، وقیل: �التفصـیل بـین مـا صـاده ألا، وقیل: �جوز مطلقً : ال �جوز له األكل مطلقً قیل
 صاده ال ألجله فیمنع األول دون الثاني.

 : أنه أهدى إلـى رسـول هللا-رضي هللا عنه-واحتج أهل القول األول �حدیث الصعب بن جثامة 
 ".اا وحشی� حمارً  -صلى هللا علیه وسلم-

 مشهور وحدیثه مشهور. الصعب بن جثامة
دان، فـرده ا وهـو �ـاألبواء أو بـو ا وحشـی� حمـارً  -صلى هللا علیه وسـلم-أنه أهدى إلى رسول هللا "

ُه َعَلْیَك ِإالَّ َأنَّا حَ «علیه، فلما رأى ما في وجهه قال:  د ومسـلم علیـه، وألحمـ فقٌ مت »َرامٌ ِإنَّا َلْم َنُردَّ
 .»َلْحَم ِحَماٍر َوْحِشيٍّ «

هـدي أُ  -صلى هللا علیـه وسـلم-: أن النبي -رضي هللا عنه-أ�ضا �حدیث ز�د بن أرقم واحتجوا 
أبـو داود، ، ومسـلم، و أخرجـه أحمـد »ِإنَّـا َال َنْأُكُلـُه ِإنَّـا ُحـُرمٌ «من لحم صید فرده، وقال:  له عضوٌ 
 والنسائي.
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، و�ـروى ]٩٦[المائـدة:}اْم ُحُرمً ا ُدْمـتُ َوُحرَِّم َعَلْیُكْم َصْیُد اْلَبرِّ َمـ{ا �عموم قوله تعالى: واحتجوا أ�ًض 
 ".هموابن عمر، واللیث، والثوري، و�سحاق، وعائشة وغیر  ،، وابن عباسٍ هذا القول عن عليٍّ 

على هذا �حرم أكل المحرم من صید الحرم أو مما �صیده الُمحرم سـواٌء صـاده لـه مـن أجلـه أو لـم 
 .وهذا هو القول األول في المسألة �صده من أجله،

 لب:........طا
 وهو محرم؟

 طالب:........
 ولو �ذلك.

 طالب:........
 هذا القول على اإلطالق.

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 الصعب؟

 طالب:........
 ي �ظهر أنه حالل.ذال

 طالب:........
رم صــار میتــة علــى مــا ســیأتي الصــعب �ــان حــالل، وأبــو قتــادة �ــان حــالل، ولــو صــاده محــنعــم، 

 .تفصیله
جـواز أكـل �عموم األحادیث الـواردة ل ؛اواحتج من قال: �جواز أكل المحرم ما صاده الحالل مطلقً "

 ".المحرم من صید الحالل
�عنــي الجمــع بــین األحادیــث �حصــل �ــالقول الثالــث: أنــه إن ِصــید مــن أجلــه ال �حــل، و�ن ِصــید ال 

 مما ِصید. -علیه الصالة والسالم–من أجله فقد أكل النبي 
ي لهـم هـدمحرمـون، فأُ  ، واإلمام أحمد: أنـه �ـان فـي قـومٍ عند مسلمٍ  ث طلحة بن عبید هللاكحدی"

 رضـي هللا-ومنهم من تـورع فلـم �أكـل، فلمـا اسـتیقظ طلحـة  ،طیر، وطلحة راقد، فمنهم من أكل
 ".وفق -عنه
 وافق. ،وافق

 ."-صلى هللا علیه وسلم-من أكله وقال: أكلناه مع رسول هللا "وافق 
 وسلم على محمد. اللهم صل

 ".-صلى هللا علیه وسلم-و�حدیث البهزي واسمه ز�د بن �عب، أنه قال للنبي "
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 اللهم صل وسلم على محمد.
-صـاحبه: شـأنكم بهـذا الحمـار، فـأمر فـي �عـض وادي الروحـاء وهـو عقیـر وحشيٍّ  في حمارٍ " 

 مــان مالــك فــيحرمــون، أخرجــه اإلماأ�ــا �كــر فقســمه فــي الرفــاق وهــم مُ  -صــلى هللا علیــه وســلم
ن وممـ .والنسائي، وصححه ابن خز�مة وغیره، �ما قاله ابن حجر )مسنده(أحمد في و  )موطئه(

 ا أبو حنیفة وأصحا�ه.قال �إ�احته مطلقً 
ـ: أظهر األقوال وأقواها دلیالً -عفا هللا عنه-قال مقیده   صـید ألجـل ل بـین مـا، هو القول المفصِّ

لـى هـذا والـدلیل ع ،فإنـه �حـل لـه ،الل، ال ألجـل المحـرمفال �حل له، و�ین ما صاده الح ،المحرم
 أمران:

أحـدهما،  ألن إعمال الدلیلین أولـى مـن إلغـاء ؛متى ما أمكن األول: أن الجمع بین األدلة واجبٌ 
 ا صحیحة.د أن یلغي نصوص� وال طر�ق للجمع إال هذه الطر�ق، ومن عدل عنها ال بُ 

 "-صلى هللا علیه وسلم-ن النبي روى ع -رضي هللا عنه-ا الثاني: أن جابرً 
 اللهم صل وسلم على محمد.

رواه اإلمـام أحمـد،  »َصـْد َلُكـمْ وُه، َأْو �ُ َصْیُد اْلَبرِّ َلُكـْم َحـَالٌل َوَأْنـُتْم ُحـُرٌم، َمـا َلـْم َتِصـیدُ «أنه قال: " 
 ني.رقطوأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن خز�مة، وابن حبان، والحاكم، والبیهقي، والدا

 ".وقال الشافعي: هذا أحسنَ 
 أحسُن.

بـي عمـرو بـن أ :روي في هذا الباب وأقیس، فإن قیل في إسناد هذا الحـدیث حدیثٍ هذا أحسُن  
 ".مولى المطلبو عمر 
 عن أبي عمرو مولى المطلب" ،ال ال

مـولى المطلـب بـن عبـد هللا بـن حنطـب، عـن مـواله المطلـب، عـن جـابر،  وعمرو بن أبي عمـر "
 ".الكفیه، قال فیه النسائي: لیس �القوي في الحدیث، و�ن �ان قد روى عنه م تلفٌ مخ وعمروٌ 

ة هـو ثقـة؛ ألنـه ال یـروي عـن ثقـة، وهـذه القواعـد المطلقـة المرسـلفوالقاعدة أن من یروي عنـه مالـك 
قد �خرج عنها ما �خرج، فاإلمام مالـك روى عـن عبـد الكـر�م بـن أبـي المخـارق وهـو ضـعیف، لكـن 

هـم ولكن ال �عنـي أنهـم �أعیـانهم �ل توثیق، ن یروي عنه مالك هو توثیٌق له، وفیه نوعفي الجملة م
 .   المخارق وهو ضعیف عند أهل العلم ِثقات، وقد روى عن ابن أبي

ا ذي أ�ًضـمـن جـابر، وقـال فیـه الترمـ عرف له سماعٌ ا: ال �ُ وقال الترمذي في مواله المطلب أ�ًض "
ن مـحـدثني  :مـن الصـحا�ة، إال قولـه ا مـن أحـدٍ رف له سماعً حمد: ال أعآخر، قال مُ  في موضعٍ 

 ".-صلى هللا علیه وسلم-شهد خطبة رسول هللا 
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في ثبوت المعاصرة للصحا�ة، وأ�ًضا الصـحا�ة �لهـم عـدول، فكونـه یـروي عـن مـن شـهد  هذ �افٍ 
صــحابي  -علیــه الصــالة والســالم–الخطبــة، فمــن شــهد الخطبــة الصــحا�ة، مــن شــهد خطبــة النبــي 

 . روى عن �عض الصحا�ة بهذا اإلجمال وهو
 طالب:........

 �عني: البخاري، نعم." حمدقال مُ البخاري "
مـن  المـذ�ور ثقـة، وهـو األن عمـرً  ؛فالجواب أن هذا �له لـیس فیـه مـا �قتضـي رد هـذا الحـدیث"

ه وقـال فیـ .بن أنس، و�ل ذلـك یـدل علـى أنـه ثقـة رجال البخاري ومسلم، وممن روى عنه مالكٌ 
ف : أمـا تضـعی)شـرح المهـذب(وقـال فیـه النـووي فـي  .مر�مـا وِهـ : ثقـةٌ )التقر�ـب(حجـر فـي ابن 

، ا رو�ـا لـه فـي صـحیحیهما، واحتجـا �ـهومسـلمً  ؛ ألن البخـاري عمرو بن أبي عمـرو فغیـر ثابـت
 وهما القدوة في هذا الباب.

ال إ�تا�ـه رف مـن عادتـه أنـه ال یـروي فـي ، وروى عنـه وهـو القـدوة، وقـد ُعـوقد احتج �ه مالـكٌ 
اتم: ال رعة: هو ثقة، وقال أبـو حـفیه: لیس �ه �أس، وقال أبو زُ  عن ثقة، وقال أحمد بن حنبلٍ 

 �أس �ه.
قلـت:  ثقـة، إال عـن صـدوقٍ  ا روى عنـه، وال یـروي مالـكٌ ألن مالًكـ ؛: ال �ـأس �ـهوقال ابن عديٍّ 

عیف ثبــت تضــ�مــا یُ والنســائي  ا، ولــم �فســره ابــن معــینٍ رف أن الجــرح ال یثبــت إال مفســرً وقــد ُعــ
 .المذ�ور عمروٍ 

قـول مـن جـابر، و  عـرف لـه سـماعٌ وقول الترمذي: إن مواله المطلب بن عبد هللا بن حنطـب، ال �ُ 
طبـة من الصـحا�ة إال قولـه: حـدثني مـن شـهد خ ا من أحدٍ البخاري للترمذي: ال أعرف له سماعً 

في  لما قدمنا ؛د روایتهمن ذلك ما �قتضي ر  لیس في شيءٍ  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
 ".سورة النساء من أن التحقیق هو االكتفاء �المعاصرة

 رأي مسلم الذي نقل علیه اإلجماع ونصره، وقسى على من قال �خالفه في مقدمة الصحیح، نعم. 
ه هللا رحمـ-بـن الحجـاج  قي، وأحرى ثبوت السماع، �ما أوضـحه اإلمـام مسـلمٌ وال یلزم ثبوت اللُ "

قلـه ن�ما ال مز�د علیه، مع أن البخاري ذ�ر في �المـه هـذا الـذي  )صحیحه(مة في مقد -تعالى
ح �التحــدیث ممــن ســمع صــرَّ  المــذ�ور عنــه الترمــذي، أن المطلــب مــولى عمــرو بــن أبــي عمــروٍ 

 �السماع من �عض الصحا�ة بال شك. وهو تصر�حٌ  -صلى هللا علیه وسلم-خطبة رسول هللا 
مـا إدراك المطلـب لجـابر، فقـال ابـن أبـي حـاتم: وروى عـن : وأ)شـرح المهـذب(وقال النووي فـي 

فــي إدراكــه،  شــبه أن �كــون أدر�ــه، هــذا هــو �ــالم ابــن أبــي حــاتم، فحصــل شــكٌّ جــابر، قــال: و�ُ 
اإلجمـاع فیـه أنـه ال �شـترط فـي ) صـحیحه(ومـذهب مسـلم بـن الحجـاج الـذي ادعـى فـي مقدمـة 
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ا، ومـذهب علـي بـن المـدیني، قطًعـ اصـلٌ كتفـى �إمكانـه، واإلمكـان حاتصال الحدیث اللقـاء، بـل �ُ 
 ".ثبوت اللقاء والبخاري، واألكثر�ن اشتراطَ 

 اشتراُط.
 فعلى مـذهب مسـلم الحـدیث متصـل، وعلـى مـذهب األكثـر�ن �كـون مرسـالً  ،ثبوت اللقاء اشتراطُ "

 ".لبعض �بار التا�عین
 فـي مـن األحادیـث مـاو�ن ،اإلمام مسلم نسب القول �اشـتراط ثبـوت اللقـاء إلـى مبتـدع؛ لیـروج بدعتـه

ال یوافــق هــواه، وهــو قــول معــروف عــن البخــاري وعــن شــیخه علــي بــن المــدیني، فهــل مســلم �خفــى 
علیــه قــول البخــاري أو أنــه �قصــد �المبتــدع البخــاري وعلــي بــن المــدیني؟ �ــال ال ُ�مكــن أن �قصــد 

لبخــاري وال �المبتــدع اإلمــام البخــاري، وشــیخه علــي بــن المــدیني، وال ُ�مكــن أن �خفــى علیــه قــول ا
ول علي بن المدیني، والذي �ظهر أن مسلًما یرد على مبتدع �الفعل، یرد على مبتدع جیَّر هـذا القـ

هـاده وأداه إلیـه اجت ،لیرد ما ال یؤ�د بدعته من األحادیـث، و�ال مـن قـال ذلـك مجتهـًدا ؛لنصر بدعته
 في هذا العلم ال ُ�مكن أن ُ�قال له: مبتدع. ةوهو معروٌف �الُمكن

وا�ـة، ن إذا رددنا على المعتزلة �أبي الحسین البصري وغیره الذین قالوا: �اشتراط العدد في الر ونح
لیس معناه أننا نرد على عمر حینما طلب من �شهد ألبي موسى األشـعري فـي حـدیث االسـتئذان، 

ث دیوتمسك بـرد عمـر لحـ ،ولم �قبل روایته �مفرده، إنما هذا المعتزلي الذي طلب العدد في الروا�ة
ال ألن عمــر یــرى العــدد فــي الروا�ــة، و�نمــا أراد أن یتثبــت فــي روا�ــة الحــدیث، لــیس  ،أبــي موســى

ي معناه أن هذا منهجه ال �قبـل مـن أحـٍد مـن خبـًرا إال إذا ُشـِهد لـه، لكـن إذا حصـل تـردد أو شـك فـ
لبـه فـي قاعـدة عامـة، و�ـین مـن �ط ا، و�تخذه مذهبً اشيء فالتثبت مطلوب، فرق بین یتخذ هذا دیدنً 

  قضیٍة أو في قضا�ا محدودة، ومع ذلك هذه دعوى �لهم یدعیها قیلت في هذا وفي هذا.
مــا ا، ولكـٍل منهالمقصـود أن مسـلًما یتــزعم هـذا الــرأي، وعلـى بــن المـدیني مـع البخــاري یتزعمـون رأً�ــ

 .ناصر
 طالب:.......

نع؟ �ـابن جر�ـر الطبـري مـا المـا ،نقل اإلجماع على حده ممكن أنه یرى اإلجماع على قول األكثر
 .            وغیره

كثــر حــتج �ـه عنــدنا إذا اعتضـد �قــول الصـحا�ة أو قــول أوقـد ســبق أن مرسـل التــا�عي الكبیـر �ُ "
 العلماء، أو غیر ذلك مما سبق.

ب من سنذ�ره في فرع مـذاه -رضي هللا عنهم-وقد اعتضد هذا الحدیث، فقال �ه من الصحا�ة 
ت، ي، فظهـرت صـحة االحتجـاج �الحـدیث المـذ�ور علـى �ـل التقـدیرا�ـالم النـوو  انتهـىالعلماء. 

 ".على مذاهب األئمة األر�عة
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ـــو مـــا ورد ـــه أكـــل ممـــا ِصـــید  ،هـــذا الحـــدیث ل ـــث متعارضـــة أن ـــدنا أحادی ـــت عن ـــه الصـــالة –وثب علی
من الزم الجمـع أن نبحـث عـن توفیـق بـین هـذین  ألیسورد مرة،  ،ورد ما ِصید، أكل مرة -والسالم

وأن أولــى وصــف ُ�علَّــق �ــه الجــواز هــو أنــه لــم ُ�َصــد مــن أجلــه، وأولــى وصــف ُ�علــق �ــه الحــدیثین، 
 . لو لم یرد الحدیث الناص على ذلك االمتناع أنه ِصید من أجله،

دیر �المرسل، وقد عرفت احتجاجه بهـذا الحـدیث علـى تقـ ألن الشافعي منهم هو الذي ال �حتج"
 ".إرساله

ف فیــه معــروف مالــك وأبــو حنیفــة �حتجــون �ــه وأتبــاعهم، علــى �ــل حــال المرســل معــروف، والخــال
ل وغیرهم من األئمة على اختالٍف في الروا�ة عن اإلمام أحمد أنـه یـرى االحتجـاج �المرسـل، والقـو 

 .   إلمام أحمد، والشافعي قبله �شروطاآلخر أنه رده؛ ألنه من قسم الضعیف ا
طلـب المُ وا�ة المدلس التصـر�ح �السـماع، و شترط في قبول ر : نعم، �ُ -عفا هللا عنه-قال مقیده "

صــحة  -رحمهــم هللا تعــالى-دلس، لكــن مشــهور مــذهب مالــك، وأبــي حنیفــة، وأحمــد المــذ�ور ُمــ
فقــة االحتجــاج �المرســل، والســیما إذا اعتضــد �غیــره �مــا هنــا، وقــد علمــت مــن �ــالم النــووي موا

 الشافعیة.
مـن واسـطة مـع الجـزم بنسـبة الحـدیث ل�أن العدل ال �حذف ال ،واحتج من قال �أن المرسل حجة

 ".�العدالة والثقة فیمن حذفه فوقها، إال وهو جازمٌ 
ألن المســألة مفترضــة فــي ثقــة، وهــذا الثقــة ال ُیتصــور منــه أن �حــذف ضــعیًفا، فالــذي �غلــب علــى 
الظـــن أن المحـــذوف ثقـــة، واألحكـــام مبنیـــة علـــى غلبـــة الظـــن، هـــذه حجـــة مـــن �قـــول: االحتجـــاج 

عضــهم فیمــا نقلــه ابــن عبــد البــر فــي مقدمــة التمهیــد إلــى أن المرســل أقــوى مــن �المرســل، وذهــب �
مـن ذ�ـر، ولكـن هـذا المتصل؛ ألن من أرسل فقـد ضـمن لـك مـن حـذف، ومـن وصـل أحالـك علـى 

 .القول لیس �شيء
مـن ل�أن العدل ال �حذف الواسطة مع الجـزم بنسـبة الحـدیث  ،واحتج من قال �أن المرسل حجة"

 ل مقـدمٌ حتـى قـال �عـض المالكیـة: إن المرسـ ؛�العدالـة والثقـة فـیمن حذفـه فوقها، إال وهو جازمٌ 
ذف حــ�العدالــة والثقــة فیمــا  ألنــه مــا حــذف الواســطة فــي المرســل إال وهــو متكفــلٌ  ؛علــى المســند

شــار فــي ه، وال یتكفــل لــه �العدالــة والثقــة، و�لــى هــذا أحیــل النــاظر علیــ�خــالف المســند، فإنــه �ُ 
 �قوله في مبحث المرسل: ) مراقي السعود(

ــــــــــا َح ــــــــــْن ُرجِّ ــــــــــٌة َوَلِك  َوُهــــــــــَو ُحجَّ
 

َحا  ـــــــحِّ ـــــــٌس ُص ـــــــَنٌد َوَعْك ـــــــِه ُمْس  َعَلْی
 
 
 

البـــر فـــي مقدمـــة �عنـــي ترجیحـــه علـــى المســـند ُصـــحح عنـــد �عـــض المالكیـــة، وأشـــار إلیـــه ابـــن عبـــد 
 .(التمهید)

 ".دلس من �اب أولىن المعلوم أن من �حتج �المرسل �حتج �عنعنة المُ وم"
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محـذوف جزًمـا، وفـي عنعنـة المـدلس احتمـال ولـیس  هألنه في حال اإلرسال مجزوم �المحذوف، فی
 �جزم.

 طالب:.......
 والمرسل قد �حذفه.

 طالب:.......
 .   ، هذا قال ما ال ُیلتفت لهال
دیث ، وأبي حنیفة، وأحمـد مـع أن هـذا الحـلمذ�ور عند مالكٍ فظهرت صحة االحتجاج �الحدیث ا"

ٍع، عـن نـاف، المخزومي، عـن مالـكٍ  عند الخطیب وابن عدي من روا�ة عثمان بن خالدٍ  له شاهدٌ 
 وغیره وهو �قو�ه. )التلخیص(عن ابن عمر، �ما نقله ابن حجر في 

 ف فـي علـوم الحـدیث،ر ألن الضـعیف �قـوي المرسـل، �مـا ُعـ ؛او�ن �ان عثمـان المـذ�ور ضـعیفً 
لة �عـین بین هذه األد في محل النزاع، وهو جمعٌ  هذا صالح، وأنه نصٌّ  فالظاهر أن حدیث جابرٍ 
اده صــم ممــا حــرِ ، فاتضــح بهــذا أن األحادیــث الدالــة علــى منــع أكــل المُ الجمــع الــذي ذ�رنــا أوالً 
نــه احــة األكــل معلــى أنــه صــاده مــن أجلــه، وأن األحادیــث الدالــة علــى إ� الحــالل �لهــا محمولــةٌ 

مین، عین حـرم علـى جمیـع المحـر مُ  حرمٍ على أنه لم �صده من أجله، ولو صاده ألجل مُ  محمولةٌ 
 ید من أجله.حرم المعین الذي ِص ا لمن قال: ال �حرم إال على ذلك المُ خالفً 

: -صـلى هللا علیـه وسـلم-وهو ظاهر قولـه  -رضي هللا عنه-و�روى هذا عن عثمان بن عفان 
َل ُه َأْن ُ�ْحَمـَحـٌد َأَمـرَ َهـْل ِمـْنُكْم أَ «و�ـدل لـألول ظـاهر قولـه فـي حـدیث أبـي قتـادة: »  َلُكمْ َأْو ُ�َصدْ «

مـه علـیهم حرِ مـنهم تُ  احـدٍ و ، فمفهومـه أن إشـارة »َفُكُلـوهُ «قـالوا: ال، قـال:  »َعَلْیَها، َأْو َأَشاَر َلَها؟
ید علیــه صــ طعــامٍ  حــرم إلــىعــي وهـو مُ ا مــا رواه أبـو داود عــن علــي أنــه دُ كلهـم، و�ــدل لــه أ�ًضــ
ه فـي رم، وهـذا مشـهور مـذهب مالـك عنـد أصـحا�ه مـع اخـتالف قولـا ُحـفإنَّـ فقال: أطعموه حالالً 

 ".ذلك
 طالب:........

 عن؟أم عند 
 طالب:........

 ال ال عن ما تجيء عن.
 طالب:........

 القرائن قرائن، نعم.  
، فـإن ذ�حـه فهـو میتـة ال �حـل یذ�حـه مـثالً  المسألة الثانیـة: ال تجـوز ز�ـاة المحـرم للصـید �ـأن"

َال  {لعمــوم قولــه تعــالى:  ؛إذ ال فــرق بــین قتلــه �ــالعقر وقتلــه �الــذ�ح ؛ا مــن �ــانأكلـه ألحــد �ائًنــ
ْیدَ  وأصحا�ه �ما نقله عـنهم القرطبـي وغیـره،  و�هذا قال مالكٌ ] ٩٥[المائدة:}َوَأْنُتْم ُحُرمٌ  َتْقُتُلوا الصَّ
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وســالم، واألوزاعــي، و�ســحاق، وأصــحاب الــرأي، والشــافعي فــي أحــد  و�ــه قــال الحســن، والقاســم،
قولیــه، وقــال الحكــم، والثــوري، وأبــو ثــور: ال �ــأس �أكلــه، قــال ابــن المنــذر: هــو �منزلــة ذبیحــة 

 السارق.
لــه وقــال عمــرو بــن دینــار وأیــوب الســختیاني: �أكلــه الحــالل، وهــو أحــد قــولي الشــافعي، �مــا نق

 ".وغیره )المغني(عنهم ابن قدامة في 
خـــالف وصــاد، هـــل التحــر�م للصـــید أو  ،�عنــي المخالفـــة مــن المحـــرم �صــید شـــيٍء مــن صـــید البــر

ا للمصید؟ اآلن السـارق إذا سـرق شـاًة فـذ�حها وأكلهـا وأطعـم منهـا، هـذا التحـر�م طـارئ لـیس تحر�ًمـ
شـددون لمـاء �ُ أصلیَّا، هل ینتقل إلى تحر�م العین أو أنه ُ�حرِّم الفعل وتبقـى العـین علـى أصـلها؟ الع

لمیتـة افي صید البر من ِقبل الُمحرم، و�جعلونه مثل المیتة، بل ُ�قدمون المیتة علیه، �عضهم ُ�قدم 
 . المختل في هذا؟ والحرم واإلحرام ین الشرطأعلى الصید، صید الُمحرم وهو في الحرم، 

 طالب:........
 نعم...

 طالب:........
 هذا المهم من قضیتنا. ،إشكال هما فی

فـــرق بـــین أن تنفـــك الجهـــة و�ـــین أال تنفـــك، إذا انفكـــت الجهـــة ُ�حكـــم علـــى �ـــل جهـــٍة �حكمهـــا، إذا 
 .تالزمت الجهات ولم تنفك الجهة حینئٍذ ُ�منع

 طالب:.........

 .  ]٩٦[المائدة:}َوُحرَِّم َعَلْیُكْم َصْیدُ {هل نقول: إن تز�یة الُمحرم مثل تز�یة الُمشرك؟ 
 طالب:........

 م واحد.الحك ،ال ال
 طالب:........

 �شيء. أوالمسألة �عني واحدة �ونه �مسك الصید و�ذ�حه أو یرمیه ببندقیة 
 طالب:........

 فیها؟ماذا 
 طالب:........

 الفرق بین الصید والتز�یة؟ ما
 طالب:........

 ال ال هو قال: أصله صید ما هو من المز�یات، ما هو من األهلیات هو صید.
 طالب:........

 ؟ذاما
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 طالب:........
 الصید والقتل �الصید.

 طالب:........
یــد نعــم نعــم المقــدور علیــه ُیز�ــى مهمــا �ــان، وغیــر المقــدور علیــه ُ�صــاد ولــو �ــان أهلی�ــا لــو شــرد �ع

 .   ا ُ�صاد، �صیر حكمه حكم الوحشومد �عیدً 
و هـالظـاهر واحتج أهل هذا القول �أن من أ�احت ذ�اتـه غیـر الصـید أ�احـت الصـید �ـالحالل، و "

ن لیـه، وأل ع ألن قتل الصید حـرامٌ  ؛حل الصید، وال �عتبر ذ�اة لهما تقدم من أن ذ�ح المحرم ال �ُ 
فیـد حـرى أال �ا�ح، فـأولى وأفیـد الحـل للـذا، و�ذا �ـان الـذ�ح ال �ُ ذ�اته ال تحل له هو أكله إجماعً 

لقرطبـي، األصـله، قالـه  لألصل في أحكامه، فال �صح أن یثبت ما ال یثبـت ألن الفرع تبعٌ  ؛لغیره
 ".وهو ظاهر

 طالب:........
 ین؟أ

 طالب:........
 ،تنقلـب عینهـا إلـى میتـة؟ هـذا الُمحـرم مسـلم ،هذا السارق سرق شاة وذ�اها ذ�اة شرعیة وهو مسلم

 تنقلب عینها إلى میتة؟  ،وصاد هذا الصید
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

ـــذي ُ�حكـــى ـــا مـــن اإلجمـــاع ال ـــ مـــا ،خلون ـــا أكثـــر مـــن إجمـــاع ا�ـــل إجمـــاع �كـــون إجماًع ، مـــر علین
 ومنقوض.

نهـا ألأیهمـا أولـى؟ قـالوا: المیتـة؛ فعلى �ل حال حینمـا �قولـون: إال إذا لـم یوجـد إال میتـة وال صـید 
میتـة، ضرورة، لكن إذا �انت النفس ال ُ�مكن أن تقبل هـذه الال اح في الضرورة، وهذا ما ُأبیح فيُتب

شــيء، هــذا  اصــحیح أنــه تخطــى وتعــدى، وارتكــب ُمحرًمــ ،مــذبوح وذ�حــه مســلم ،والصــید لــم یتــأثر
لنصــل إلــى  -�ــا إخــوان–معنــاه أننــا ُنقــرر  لــیسلمــا نبحــث مســألة أخــذ ورد مــع طــالب علــم نحــن 

 نتیجة فقط.
 كمل �ا شیخ.    

 ال مـن �ـلا، وهـو مـا �ـالغز هـو صـید إجماًعـ المسألة الثالثة: الحیوان البري ثالثة أقسـام: قسـمٌ "
ال و ا، جماًعـإ لـیس �صـیدٍ  منع قتله للمحرم، و�ن قتله فعلیه الجزاء، وقسمٌ حالل األكل، فیُ  وحشيٍّ 

 لف فیه.اختُ  �أس �قتله، وقسمٌ 
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والفـأرة،  الغـراب، والحـدأة، والعقـرب، :ا فهـوإجماًعـ أما القسم الذي ال �أس �قتلـه، ولـیس �صـیدٍ 
 ".والكلب العقور

 الخمسة المنصوص علیها، نعم.
حیحیهما صختلف فیه: فكاألسد، والنمر، والفهد، والذئب، وقد روى الشیخان في ا القسم المُ وأم"

 �قتـل خمـس -صلى هللا علیه وسلم-أنها قالت: أمر رسول هللا  -رضي هللا عنها-عن عائشة 
 ".ل، والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقورفواسق في الحِ 

ســـد، والنمـــر والفهـــد، والـــذئب علـــى أنهـــا خارجـــة عـــن الخمـــس المنصـــوص ومـــن منـــع مـــن قتـــل: األ
علیهـا، ومــن أجـاز قتلهــا، قـال هــي: أولـى ممــا ُنـص علیــه، فاألسـد أشــد مـن الكلــب العقـور، والنمــر 

 .   والذئب فهو من �اب قیاس األولى، كذلك،
َن َخْمـٌس ِمـ«قـال:  -صلى هللا علیه وسـلم-ا عن ابن عمر أن رسول هللا وفي الصحیحین أ�ًض "

َوابِّ َلْیَس َعَلى اْلُمْحِرِم ِفي َقْتِلِهنَّ ُجَنـاحٌ  الحیـة  ا، وال شـك أنذ�ورة آنًفـ، ثـم عـد الخمـس المـ»الدَّ
 أولى �القتل من العقرب.

 ا �قتــل حیــةٍ حرًمــأمــر مُ  -صــلى هللا علیــه وســلم-وقــد أخــرج مســلم عــن ابــن مســعود: أن النبــي 
 .�منى

لنبـي حرم؟ فقـال: حـدثتني إحـدى نسـوة الرجل من الدواب وهو مُ ئل: ما �قتل اوعن ابن عمرو سُ 
، ، والغـرابأنه �ان �أمر �قتل الكلب العقور، والفأرة، والعقـرب، والحـدأة -صلى هللا علیه وسلم-

 ا.رواه مسلم أ�ًض  ،والحیة
 ؛ه بیـاضواألحادیث في الباب �ثیرة، والجاري على األصول تقیید الغراب �ـاأل�قع، وهـو الـذي فیـ

رر والمقـ ،ما روى مسلم من حدیث عائشة في عـد الفواسـق الخمـس المـذ�ورة، والغـراب األ�قـعلِ 
فــي األصــول حمــل المطلــق علــى المقیــد، ومــا أجــاب �ــه �عــض العلمــاء مــن أن روا�ــات الغــراب 

 قیـدٍ معلیها، فهي أصـح مـن روا�ـة القیـد �ـاأل�قع ال یـنهض، إذ ال تعـارض بـین  �اإلطالق متفقٌ 
 ".للمراد من المطلق قید بیانٌ ألن ال ؛طلقومُ 

ــــد، شــــر�طة أن �صــــح ــــق والمقی ــــین المطل ــــه التســــاوي ب ــــي  ،وال ُ�شــــترط فی ــــول ف ــــزل عــــن المقب ال ین
وُقــل مثــل هــذا فــي العمــوم  االحتجــاج، لكــن ال یلــزم أن �كــون القیــد مســاوً�ا لإلطــالق فــي الصــحة،

 .والخصوص
حیح، نه خالف الـنص الصـر�ح الصـأل  ؛، ومجاهد �منع قتل الغراب للمحرموال عبرة �قول عطاءٍ "

 ، لمخالفتـهقتـل الفـأرة جـزاءً فـي ا �قول إبراهیم النخعي: إن وقول عامة أهل العلم، وال عبرة أ�ًض 
ــ ــأ�ًض ــرة أ�ًض ــا ال عب ــاء، �م ــة العلم ــول عام ــنص وق ــل المُ ا لل ــاد: ال �قت ــم وحم ــول الحك رم حــا �ق

 ؛ل مـن الكلـبلنمر، والفهد أولى �القتـ�األسد، وا :الحیة، وال شك أن السباع العاد�ةال العقرب، و 
 ا.ا، وأشد منه فتكً ألنها أقوى منه عقرً 
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�ــرة واعلـم أن العلمــاء اختلفــوا فـي المــراد �الكلــب العقــور، فـروى ســعید بــن منصـور عــن أبــي هر 
 أعقــر مــن حســن، أنــه األســد، قالــه ابــن حجــر، وعــن ز�ــد بــن أســلم أنــه قــال: وأي �لــٍب  �إســنادٍ 
 الحیة.

عــدا : �ــل مــا عقــر النــاس، و )الموطــأ(فــي  اد �ــه هنــا الــذئب خاصــة، وقــال مالــكٌ وقــال زفــر: المــر 
عــن  األســد، والنمــر، والفهــد، والــذئب فهــو عقــور، و�ــذا نقــل أبــو عبیــدٍ  :علــیهم، وأخــافهم، مثــل

 سفیان، وهو قول الجمهور.
كـم لحالحـق �ـه فـي هـذا وقال أبو حنیفـة: المـراد �الكلـب هنـا هـو الكلـب المتعـارف خاصـة، وال یُ 

ــالى:  ــه تع ــذئب، واحــتج الجمهــور �قول ــَواِرِح ُمكَ {ســوى ال ــَن اْلَج ــُتْم ِم ــا َعلَّْم ــدة:}لِِّبینَ َوَم  ]٤[المائ
ْیـِه لِّْط َعلَ َسـاللَُّهـمَّ «في ولد أبي لهب:  -صلى هللا علیه وسلم-فاشتقها من اسم الكلب، و�قوله 

 وغیره �إسناد حسن.رواه الحاكم  »َكْلًبا ِمْن ِ�َالِ�َك، َفَقَتَلُه اْألََسدُ 
حـرم للمُ  : التحقیق أن السباع العاد�ة لیست من الصید، فیجوز قتلها-عفا هللا عنه-قال مقیده 

 »رُ اْلَعُقـو « :ألن قولـه ؛م معلولهاما تقرر في األصول من أن العلة تعمّ لِ  ؛وغیره في الحرم وغیره
 طبعه العقر �ذلك. علم منه أن �ل حیوانٍ لقتل الكلب، فیُ  علةٌ 

لیـه: عفي حدیث أبي �كرة المتفـق  -صلى هللا علیه وسلم-لذا لم �ختلف العلماء في أن قوله و 
لحـدیث الغضـب اي فـي ظـاهر أن هـذه العلـة التـي هـ »َال َ�ْقِضَینَّ َحَكٌم َبْیَن اْثَنْیِن َوُهـَو َغْضـَبانُ «
مسـائل ر فـي المـن اسـتیفاء النظـ للفكر، مـانعٍ  عمم معلولها فیمتنع الحكم للقاضي �كل مشوشٍ تُ 

 قـٍب وح مفـرطین، وحقـنٍ  وسـرورٍ  فـرطین، وحـزنٍ مُ  وعطـشٍ  ا أو غیـره، �جـوعٍ ا ما �ـان غضـبً كائنً 
 ".مفرطین ونحو ذلك

قاضــي ال یــتم مــع وجــود ألنهــا �لهــا تجتمــع فــي منــع تمــام النظــر عنــد القاضــي، تمــام النظــر عنــد ال
 هذه األمور.

 العلة: قوله في مبحث  )مراقي السعود(و�لى هذا أشار في "
ـــــــــمُ  ـــــــــْد ُتَعمَّ ـــــــــُص َوَق ـــــــــْد ُتَخصَّ  َوَق

 
 ِألَْصــــــــــــــِلَها َلِكنََّهــــــــــــــا َال ُتْخــــــــــــــَرمُ  

 
 
 

 ي عندنا ولكنها ال ُتحرِّم.ذال ُتحرِّم، ال
 طالب:........

وهـذا ثابـت  ،الجراد مختلٌف فیه، فجاء في فتاوى �عض الصحا�ة أنه ال جزاء فیـه؛ ألنـه نثـرة حـوت
ون ُمتلقــى مــن أهــل الكتــاب، و�عضــهم قــال: فیــه الجــزاء؛ ألنــه عــن الصــحا�ة، لكــن ال �منــع أن �كــ

وعلـى هـذا  ،صید، وأفتـوا �ـه �قبضـة طعـام �جـرادة، و�عضـهم قـال: درهـم، المقصـود أن فیـه الجـزاء
 �كون من الصید.

 طالب:........
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 أن �عـض النـاس عنـده اسـتعداد ،غیـر الخـوف الطبیعـي، واقـعالكالم على الخوف الخوف الـوهمي 
 هبیتـه فـي الظـالم وفیـه سـباع وهـوام؛ لیتوضـأ، و�عضـهم ال �خـرج فـي الظـالم ولـو مـا فیـ�خرج مـن 

ما یتیمم؟ �عضـهم هـذا أشـد مـن ذاك الخـوف، فهـل الـوهم ُمعتبـر أو أم شيء ما علیه خطر، یتیمم 
 غیر ُمعتبر؟ 

 طالب:.........

 �مكن أن ینجو، هللا أعلم، نعم.      
 یدٍ لترمــذي، وابــن ماجــه، واإلمــام أحمــد مــن حــدیث أبــي ســعو�ــدل لهــذا مــا أخرجــه أبــو داود، وا"

ــُة، «ئل عمــا �قتــل المحــرم فقــال: ُســ -صــلى هللا علیــه وســلم-الخــدري: أن النبــي  ، اْلَعْقــَربُ وَ اْلَحیَّ
ـُبُع اْلَعـِحـَدَأُة، َواُر، َوالْ َواْلُفَوْ�ِسَقُة، َوَ�ْرِمي اْلُغـَراَب َوَال َ�ْقُتُلـُه، َواْلَكْلـُب اْلَعُقـو  دیث ، وهـذا الحـ»اِديُّ لسَّ

 نه الترمذي.حسَّ 
�ـد بـن فیـه یز  :)التلخـیص(فـي  روا�ة یز�د بن أبي ز�ـاد، وقـال فیـه ابـن حجـرٍ  ف ابن �ثیرٍ وضعَّ 

 .»ُتُلهُ َوَ�ْرِمي اْلُغَراَب َوَال َ�قْ «منكرة وهي قوله:  أبي ز�اد، وهو ضعیف، وفیه لفظةٌ 
ب قتـل مل قوله هذا على أنه ال یتأكد ندحُ : إن صح هذا الخبر )شرح المهذب(وقال النووي في 

 الغراب �تأكید قتل الحیة وغیرها.
 من وجهین: : تضعیف هذا الحدیث، ومنع االحتجاج متعقبٌ -عفا هللا عنه-قال مقیده 

وأخــرج لــه البخــاري  ،ألن یز�ــد بــن أبــي ز�ــاد مــن رجــال صــحیحه ؛األول: أنــه علــى شــرط مســلم
 ".اتعلیقً 

 األصول، وفي (األلفیة) قال:لكنه لم ُ�خرِّج له في 
 ولإلمـــــــــــــام الیعمـــــــــــــوري إنمـــــــــــــا

 
 قـــــــول أبـــــــي داود �حكـــــــي مســـــــلًما 

 
 
 

 �عني شرط أبي داود بدل شرط مسلم.  
ـــــة الصـــــحیح ال ـــــول جمل ـــــث �ق  حی

 
ـــــــــبالء  ـــــــــٍك والن ـــــــــد مال  توجـــــــــد عن

 
 
 

 د،حتـاج، متـى �حتـاج؟ مـن المتا�عـات والشـواه�فاحتاج أن ینزل في اإلسناد إلى یز�د بن أبي ز�ادة 
مادام خرَّج لـه مسـلم خـالص صـحیح، هـذا لـیس �مطـرد، فـرق أن ُ�خـرَّج  -رحمة هللا علیه–فالشیخ 

كـن له في األصول، وأن ُ�خرَّج له في الشواهد والمتا�عـات، سـواًء �ـان فـي البخـاري أو فـي مسـلم، ل
س ولـو �ـان فیـه �ـالم ألهـل العلـم یـدل علـى أنـه لـی ،التخر�ج له في الصحیح ،وجوده في الصحیح

 �شدید الضعف؛ ألن حدیثه مما �قبل الترقیة.
 طالب:........

 نـزل إلیـه؛ لحاجتـه إلـى هـذا الحـدیث الـذيفـي البخـاري احتـاج أن ی انعم، لیس معنى أنـي أرى راوً�ـ
   وقاعدة، فإذا وجدت له حدیًثا في أي �تاٍب قبلته، نعم.   رواه من طرق أخرى، ثم أجعله أصًال 
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فـــي مقدمـــة  لـــى شــرط مســـلم ال �خلـــو مـــن نظـــر، وقــد ذ�ـــر مســـلمٌ ع ومنــع االحتجـــاج �حـــدیثٍ "
یز�ـد ف ،أن من أخرج حدیثهم في غیر الشواهد والمتا�عات أقل أحوالهم قبول الروا�ـة ):صحیحه(

 العراقي في ألفیته: عند مسلم مقبول الروا�ة، و�لیه اإلشارة �قول بن أبي ز�ادٍ 
ْســــــ  َنادِ َفاْحَتــــــاَج َأْن َیْنــــــِزَل ِفــــــي اإلِْ

 
ـــــــــى یَ إِ   ـــــــــنَ َل ـــــــــادِ  ِز�ـــــــــَد ْب ـــــــــي ِزَ�  َأِب

 
 
 

 بِن بِن.
ْســــــ  َنادِ َفاْحَتــــــاَج َأْن َیْنــــــِزَل ِفــــــي اإلِْ

 
ـــــــــى یَ   ـــــــــنِ ِإَل ـــــــــادِ  ِز�ـــــــــَد ْب ـــــــــي ِزَ�  َأِب

 
 
 

 
 تفق علیهاا لو فرضنا ضعف هذا الحدیث، فإنه �قو�ه ما ثبت من األحادیث المالوجه الثاني: أنَّ 

مـراد �ـه، لحرم، والسبع العادي إما أن یـدخل فـي المن جواز قتل الكلب العقور في اإلحرام وفي ا
ب ن أن الكلـمـ -رحمـه هللا-ا ال مراء فیه، وما ذ�ره اإلمام أبو حنیفة ا صحیحً لحق �ه إلحاقً أو یُ 

ألسـد ألنـه ال شـك فـي أن فتـك ا ؛ألنه أشبه �ه مـن غیـره ال �ظهـر ؛العقور یلحق �ه الذئب فقط
 بــاح قتــل ضــعیف الضــرر،، ولــیس مــن الواضــح أن یُ ، أشــد مــن عقــر الكلــب والــذئبوالنمــر مــثالً 

ر ظ عنـد أكثـألن فیه علة الحكم وز�ادة، وهذا النوع من اإللحاق من داللة اللف ؛منع قتل قو�هو�ُ 
 ا للشافعي وقوم، �ما قدمنا في سورة النساء.أهل األصول، ال من القیاس، خالفً 

ل �حمـ -رحمـه هللا-ن أبـي حنیفـة وقال القرطبي في تفسیر هذه اآل�ة ما نصه: قلت: العجـب مـ
ل ر، �مـا فعـالتراب على البر �علة الكیل، وال �حمل السباع العاد�ة على الكلب �علة الفسق والعق

 .-رحمهما هللا -مالك، والشافعي
واعلــم أن الصــید عنــد الشــافعي هــو مــأكول اللحــم فقــط، فــال شــيء عنــده فــي قتــل مــا لــم یؤ�ــل 

ه، فـال سـواء، إال المتولـد مـن بـین مـأكول اللحـم وغیـر مأكولـ لحمه، والصغار منه والكبار عنده
ُمع�جوز اصطیاده عنده، و�ن �ان �حرم أكله،   ".عوهو المتولد من بین الذئب والضب �السَّ

مع.  السِّ
مع ردان، وقـال: لـیس فـي الرخمـة، والخنـافس، والقـ ،وهو المتولد مـن بـین الـذئب والضـبع "كالسِّ

 ".لموالحُ 
 الَحلِم.
 َصـْیُد َلـْیُكمْ َوُحـرَِّم عَ { لقولـه تعـالى: ؛ألن هـذا لـیس مـن الصـید ؛وما ال یؤ�ل لحمه شيء مِ "والَحل

لهـم قبـل  ان حـالالً �ـفدل أن الصید الذي حـرم علـیهم، هـو مـا  ]٩٦[المائدة:}اْلَبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما
 ".اإلحرام، وهذا هو مذهب اإلمام أحمد

نــد الشــافعیة أن العلــة فــي إ�احــة قتلهــا أنهــا غیــر مأكولــة �عنــي إذا نظرنــا إلــى الخمــس الفواســق ع
اللحــم، وعنــد غیــرهم أنهــا فواســق، الفســق هــو العلــة، �ــل مــا شــار�ها فــي هــذه العلــة جــاز قتلــه، ومــا 
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كان أشد وأدخل في هذه العلة �ان قتلـه أولـى؛ ألن ضـرره أكثـر، و�ذا قـالوا: �ـأن العلـة عـدم األكـل 
 .  عند الشافعیة ؤ�ل لحمه �جوز قتلهكل ما ال یف
لضـبع ومـا فذهب إلى أن �ل ما ال �عدو من السباع، �الهر، والثعلب، وا -رحمه هللا- أما مالكٌ "

لها ، فإن قتحرمأشبهها، ال �جوز قتله. فإن قتله فداه، قال: وصغار الذئاب ال أرى أن �قتلها المُ 
 فداها، وهي مثل فراخ الغر�ان.

 ".كرضبع فلیست مثل ما ذَ : أما ال-عفا هللا عنه-قال مقیده 
 ُذِكر معها.

�مــا  یلــزم فیــه الجــزاء، لــورود الــنص فیهــا دون غیرهــا �أنهــا صــیدٌ  ؛كــر معهــافلیســت مثــل مــا ذُ "
 ".سیأتي إن شاء هللا تعالى

كونها تأكل الجیَّف ولهـا نـاب �كـون هـذا مـن �ـاب التخصـیص واالسـتثناء، وتحـر�م مـا لـه نـاب مـن 
�مـا شـككوا  ،الضـبع الموجـود هـو المنصـوص علیـه فـي السـابق السباع، و�عضهم ُ�شـكك فـي �ـون 

ولكـن تـواتر العمـل والتـوارث بـین المسـلمین مـن الصـدر األول  قـالزا: لـیس هـو، في حمار الـوحش،
أوصــاف  ،إال لــو وجــدت أوصــاف ال تنطبــق علیهــا ،فــي أن ُ�حكــم �أنهــا هــي إلــى یومنــا هــذا �ــافٍ 

 و من یوثق �ه من أهل العلم، فُینظر في المسألة.أ ،أو من �الم الصحا�ة ،معتمدة من النصوص
 طالب:......

 ..على المخطط، وصار �عض الناس ُ�شكك واشعلى الكالم، الناس م
 طالب:......

 هو؟  أینالتار�خ  ،أنت تقول: ما �انوا
 طالب:.........

 .صیـدخل فـي الـنولیكن فرد من أفراده، هذا فرد من أفراده  ،النفي واإلثبات �حتاج إلى خرط القتاد
 .        ل، والتوارث تثبت �ه أحكام �ثیرةعلى �ل حال التواتر، والعم

 هـا محـرمٌ إن قتل ولم �جز مالك للمحرم قتل الزنبـور، و�ـذلك النمـل، والـذ�اب، والبراغیـث، وقـال:"
إ�احــة قتــل الزنبــور، و�عــض العلمــاء شــبهه  -رضــي هللا عنــه-ا، وثبــت عــن عمــر �طعــم شــیئً 

مـر بـن ضهم �قـول: إذا ابتـدأ �ـاألذى جـاز قتلـه، و�ال فـال، وأقیسـها مـا ثبـت عـن ع�العقرب، و�ع
 ألنه مما طبیعته أن یؤذي. ؛الخطاب

وقــد قــدمنا عــن الشــافعي، وأحمــد، وغیــرهم أنــه ال شــيء فــي غیــر الصــید المــأكول، وهــو ظــاهر 
 ".القرآن العظیم

 اللهم صلِّ على محمد.
 

  


